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 الرحميبسم هللا الرحامن 

 
 والسادة أ عضاء جملس املنافسة الس يدات

 ال مني العامالس يد 

 الس يد املقرر العام

دارات ل املركزيوناملدراء  السادة  واملؤسسات العموميةالإ

وفدراليات ادلفاع عن حقوق  ،الهيئات املهنية وممثلو ،الس يدات والسادة الرؤساء

 املس هتلكني 

 واخلرباء ال ساتذةالس يدات والسادة 

 أ هيا احلضور الكرمي 
 

 عىل تلبية دعوة جملس ال مجيعا، معراب لمك عن شكري اخل بمك أ رحب أ ن يسعدين

حتديد أ تعاب املوثقني  موضوع: "املنظمة حول  ورشة العمل هاته حلضور أ شغال املنافسة

  ."وطريقة استيفاهئا

  

ن طاريأ يت  ،ورشة العمل هاتهتنظمي   اإ من  املوقر ناجملس  طلب الرأ ي اذلي توصل به  يف اإ

بتحديد أ تعاب املوثقني  حول مرشوع املرسوم املتعلق ،طرف الس يد رئيس احلكومة

 مقتضيات مع ،ال وىل  تهالفقرة ال وىل من ماد مة مقتضياتءومدى مالوطريقة استيفاهئا، 

ىل كون قانون حرية ال سعار واملنافسة. همنة   كام تكتيس هذه الورشة أ مهيهتا ابلنظر اإ

املواطنني واملقاوالت  التوثيق تعترب من بني أ ليات اس تقرار املعامالت وحفظ أ موال

وضامن  ،وحامية احلقوق وبيان الواجبات والالزتامات بشلك دقيق ،وامجلاعات الرتابية

ال من التعاقدي، مما جيعلها تلعب دورا حموراي يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية ببالدان 
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فهذه املهنة يف قلب  اذل صيانة مصاحل املس هتكل بصفة خاصة.يف جمال و ،بصفة عامة

شاكلية جممتعية كربى ويه  شاكلية الثقةاإ  يف جمال املعامالت. اإ

  

ملهامه الاستشارية،  طبقا سيبدي رأ يه يف املوضوع جملس املنافسةن فاإ  ،يف هذا الصددو

أ و التنظميية حيث يستشار وجواب من طرف احلكومة يف مشاريع النصوص الترشيعية 

ىل: حداث نظام جديد أ و بتغيري نظام قامئ هيدف مبارشة اإ  املتعلقة ابإ
 

ىل سوق؛     -1  فرض قيود مكية عىل ممارسة همنة أ و ادلخول اإ

قامة احتاكرات أ و حقوق اس تئثارية أ و      -2 خاصة أ خرى يف الرتاب املغريب أ ويف اإ

 جزء همم منه؛

 فرض ممارسات موحدة فامي يتعلق بأ سعار أ و رشوط البيع؛     -3

عاانت من ادلوةل أ و امجلاعات الرتابية وفقا للترشيع املتعلق هبا.     -4  منح اإ

 

ضامن الشفافية واالإنصاف يف و رشوعة امل رة و احلنافسة امل يف تنظمي لمهام املمتثةل ل وكذا طبقا  

حتليل وضبط وضعية املنافسة يف ال سواق، ومراقبة عرب خاصة و العالقات الاقتصادية، 

ومعليات الرتكزي الاقتصادي  ،واملامرسات التجارية غري املرشوعة ،املامرسات املنافية لها

 كام هو وارد يف دس تور اململكة. وذكل ،والاحتاكر

 

 والسادة؛ الس يدات حرضات

 ،جمال التوثيق ة جديدة يفناملتعلق بتنظمي همنة التوثيق ليضع لب  32.09لقد جاء القانون رمق 

ذ تضمنت  وتطوير املؤسسات القانونية، يف حتديثوليسامه بدوره  من  مقتضياته مجموعةاإ

 .ملهنةهذه ااكسب ابلسس بة ل املس تجدات و امل 

نونرب  22بتارخي  12/30عدد  حتت أ صدر رأ ايس بق للمجلس أ ن فلقد طار، ويف هذا الا 

، واذلي املذكورمن القانون  15خبصوص مبدأ  تقنني أ تعاب املوثقني تطبيقا للامدة  2012
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اكن قد تقدم به الس يد الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف ابلشؤون العامة 

 :اجمللس حينه  اعترب ولقد .واحلاكمة

 ؛ةقتصاديمن الناحية الاأ ن تقنني أ تعاب املوثقني يبقى الاختيار ال قل فاعلية  ،أ وال -

أ ن تقنني أ تعاب املوثقني يناقض يف العمق مبدأ  حرية املنافسة، ذكل أ ن  ،اثنيا -

املنافسة يه اخليار ال صلح لسري ال سواق نظرا ل اثرها الاجيابية عىل تنافس ية 

 ؛مس هتكلقدرة الرشائية لل املقاوالت وعىل ال

أ ن املنافسة بواسطة ال سعار تعترب من بني أ مه احملراكت للمنافسة  ،اثلثاو -

 .الاقتصادية

 

ن جملس نا املوقر     الشأ ن:هبذا أ ى أ نذاك تر اوبناءا عليه فاإ

أ ن تقنني أ تعاب املوثقني من شأ نه أ ن يؤثر سلبا عىل تنافس ية املهنة واملهنيني، حيث  -

للرفع من تنافسيهتم ومن مس توى اخلدمات املقدمة  أ ن املوثقني س يكونون أ قل حتفزيا

 للزابئن مبا أ ن أ تعاهبم س تكون حمددة سلفا،

أ ن تقنني أ تعاب املوثقني من شأ نه أ ن يؤثر سلبا عىل مصاحل مس هتليك هذه  -

 اخلدمات، حيث أ هنم س يحرمون من سلطة الاختيار ما بني العروض املقدمة،

ىل   .بة التنويع فهياحرص العروض املقدمة وصعو وابلتايل اإ

ولكون رشوط املنافسة احلرة غري متوفرة يف همنة التوثيق، خاصة فامي يتعلق بوفرة 

حتديد أ تعاب املوثقني يف شلك "سعر مرجعي"  أ نذاك العروض، اقرتح جملس املنافسة

وعرض  ،للخدمات املقدمة من طرف املهنيني، اليشء اذلي س ميكهنم من املنافسة فامي بيهنم

 دون أ ن يمت جتاوز هذا ال خري. ،أ تعاب أ قل من السعر املرجعي احملدد
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 حرضات الس يدات والسادة ،

بلورة مقاربة جديدة للموضوع، ومنظورا جديدا  لكها حتمت ،أ مور أ ساس ية تغريت عّدةاليوم 

شاكلية  التارخي. ذكلمنذ القطاع  و، وابلتايل رأ اي مالمئا للتحوالت اليت عرفهتا املهنة وهمنيلالإ

 مفاذا تغري؟

عطاء سلط واسعة جمللس  أ وال، - وهذا شأ ن همم، دس تور اململكة اجلديد أ قر ابإ

 املنافسة، اذلي أ صبح مؤسسة دس تورية مس تقةل ذات صالحيات تقريرية.

وعىل رأ سها القانون املنظم  ، تغريت قد اثنيا، لك املعطيات املرتبطة بسوق التوثيق -

عدد املوثقني، ومداخيل القطاع، وعدد و رشوط الولوج ملهنة التوثيق، وللمهنة ، 

 ؛العقود، والتغطية اجملالية للمهنة اليت تضاعفت لكها خالل الس نني ال خرية

وجملس وطين لهيئة املوثقني، ومرتفقي خدمات  ،اثلثا، مقاربة الفاعلني من حكومة -

ىل حتول يف منظور التقنني اذلي الزال قامئا التوثيق ويف  ،عرفت تطورا أ فىض اإ

 معاجلة حتديد أ تعاب املوثقني وطرق استيفاهئا.

 

بداء أ رائه  تشاركيةال قاربة وتبعا ذلكل، وانسجاما مع امل اليت رمسها لعمهل يف اختاذ قراراته واإ

عداد تقاريرهو  ن جملس نا ، اإ  واملتدخلني يف قطاع جعل من االإنصات جملموع الفاعلنيفاإ

 التوثيق أ ساس املهنجية اليت يتبعها.

الس ياق، واعتبارا لهذه املقاربة وتكريسا لروهحا ومضموهنا، عقد اجمللس عدة  هذا ويف

واحد عىل حدة، ملعرفة  التوثيق لكجلسات اس امتع مع خمتلف ال طراف املعنية بقطاع 

هبا  ال خذلرئيس ية اليت ميكن أ مه العنارص ا أ جل اس تخالصوذكل من  ،وهجة نظرمه

بداء الرأ ي.  عند اإ
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عليه فبعد توصل جملس املنافسة بطلب الرأ ي من طرف رئاسة احلكومة كام أ حاهل  ا،ذل

ىل ال طراف  ،يف املوضوعمت تعيني مقرر للبحث  ،الس يد وزير العدل ومت الاس امتع اإ

 املعنية بطلب الرأ ي.

 ة العدلاملوضوع ابجمللس اجامتعا مع ممثيل وزار ، عقد املقرر العام ومقرر االإطارويف هذا 

يوليوز  9اجمللس الوطين لهيئة املوثقني ابملغرب بتارخي  رئاسةمع  ، و2019يوليوز  8بتارخي 

2019. 

وتأ يت ورشة العمل هاته الس تكامل المتكل امجلاعي من طرف اجلهاز التقريري جمللس 

تايل لبلورة الرأ ي السديد بشأ ن موضوع الطلب وابل  س يعمتدها،املنافسة للمقاربة ال جنع اليت 

 اذلي أ حيل عىل اجمللس من طرف احلكومة. 

ن ورشة العمل هاته ذل  ساحنة فرصةتشلك كام  .ابلسس بة جمللس نا  ابلغةتكتيس أ مهية ا، فاإ

 عربوذكل  ،مبوضوع حتديد ال تعاب لكربى املتعلقةااجلديدة  لطرح ال س ئةل ا لنا مجيعا

 معمقةدراسة  غيةا ب هوأ طر  ،اهئوخربا ،ومنظامتنا ،وهيئاتنا ،امجلاعي ملؤسساتنااستامثر اذلاكء 

، القانوين املنظم لقطاع التوثيق الإطاراب ةتعلقامل  وهريةاجلعنارص مفتوحة لل ومناقشة 

االإشاكليات مث ، ناجعة لتحديد أ تعاب املوثقنيال قاربة ، وامليف قطاع التوثيقاملنافسة و 

ادلوةل واملقاوةل وامجلاعة الرتابية  لصون حقوقالرضورية  لضامانتاو  ،التنافس ية املطروحة

 واملوثق عىل حد سواء. املس هتكلو 

يف هذه الورشة  املعروضة عىل انظارمك أ مه القضااي ،والسادة الس يدات حرضات ،هذه 

دراء مركزيني م من نيشلكامل  ني السامنيوففامل من اشغالها ثةلاليت حرصنا أ ن يشارك يف 

دارات مل عالم أ  من  وكذا ثةلومكوانت املهن القانونية  دون اس تثناء ،  معومية،ؤسسات واإ

من حوار هادئ  عربتعميق النقاش وتبادل ال فاكر  ، هدفنا هبذاالقانون وتدبري ال موال
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لعمل  قمية مضافة حقيقية اخلروج بتصور جامعي انجع وفّعال من شأ نه أ ن يشلك أ جل

اذلي توصل به  املوضوعي والهادف يف طلب الرأ ي تالب جل، وذكل ل  املوقرجملس نا 

 .املتعلق بتحديد أ تعاب املوثقني وطرق استيفاهئاجملس املنافسة من طرف احلكومة، و 

 .وبراكته تعاىل هللا ورمحة عليمك والسالم ،وفقنا هللا ملا فيه خري بالدان

 


